Ali funkcionar opravlja funkcijo v vašem organu?

NE

DA
Ali gre za postopek javnega naročanja oziroma
postopek sklepanja javno-zasebnega partnerstva,
vključno s podeljevanjem koncesij in posebnih ali
izključnih pravic?

NE

Ni omejitev poslovanja po ZIntPK, razen
za ožje dele občine – glej izjemo*! Pazite
tudi na morebitne omejitve poslovanja v
drugih predpisih ter na dolžno izogibanje
nasprotju interesov!
Ali so bile v postopku s strani
funkcionarja dosledno spoštovane
določbe o dolžnem izogibanju
nasprotju interesov?

DA

NE

DA
Poslovanje JE
dovoljeno
Ali je funkcionar ali njegov družinski član
udeležen v subjektu kot (i) poslovodja, član
poslovodstva ali zastopnik ali (ii) v več kot 5
odstotkih
pri
ustanoviteljskih
pravicah,
upravljanju oziroma kapitalu subjekta ali (iii)
nastopa kot fizična oseba?

DA
Absolutna prepoved poslovanja
Poslovanje NI dovoljeno

NE

Poslovanje NI
dovoljeno

Poslovanje JE
dovoljeno

*IZJEMA: Prepoved poslovanja velja tudi za ožje dele
občine (vaške, krajevne, četrtne skupnosti), ki imajo
lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar
član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel
lahko sklene le z njegovim soglasjem.

 Sankcija za kršitev določb o omejitvah poslovanja je NIČNOST pravnega posla.

Določbe, ki se nanašajo na omejitve poslovanja,
najdete v 4., 35., 36. členu in v kazenskih
določbah ZIntPK. Več o omejitvah poslovanja
najdete v Sistemskem pojasnilu o omejitvah
oziroma prepovedi poslovanja po Zakonu o
integriteti in preprečevanju korupcije, ki je
dostopno na spletnih straneh Komisije za
preprečevanje korupcije www.kpk-rs.si.

Ključne besede: omejitve poslovanja, absolutna
prepoved poslovanja, pogojno dovoljeno poslovanje,
začasna prepoved poslovanja, funkcionarji, družinski
člani, zasebni interes, javni sektor, ničnost
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s subjekti, povezanimi s
funkcionarjem ali
njegovimi družinskimi
člani

INTEGRITETA, ODGOVORNOST,
VLADAVINA PRAVA

Omejitve oziroma prepovedi poslovanja so
namenjene preprečevanju korupcije in so povezane
z dolžnim izogibanjem nasprotju interesov. Z njimi
se pred porabo, ki jo vodijo zasebni interesi,
varujejo domača in evropska javna sredstva.
Poslovanje je lahko absolutno prepovedano ali pogojno
dovoljeno.
Namen teh omejitev je zagotoviti korektno
poslovanje organov in organizacij javnega
sektorja, odvrniti dvome v poštenost izvrševanja
javnih funkcij ter zagotoviti preglednost porabe
javnih finančnih sredstev.

Za koga veljajo omejitve poslovanja?
Določbe o omejitvah poslovanja veljajo za organ ali
organizacijo javnega sektorja, ki je postopek javnega
naročanja zavezana voditi skladno s predpisi, ki urejajo
javno naročanje, in pri kateri deluje ali je deloval
funkcionar.

Kdaj je poslovanje absolutno prepovedano?
Absolutna prepoved poslovanja se nanaša na:
- izvajanje naročila blaga, storitev ali gradenj,
- podeljevanje koncesije,
- vstopanje v drugo obliko javno-zasebnega
partnerstva kot javni partner in
- podeljevanje posebne ali izključne pravice.
Organ ali organizacija javnega sektorja ne sme sklepati
navedenih poslov s »svojim« funkcionarjem ali
njegovim družinskim članom kot fizično osebo. Prav
tako ne sme sklepati navedenih poslov s subjektom, pri
katerem je funkcionar organa ali organizacije javnega
sektorja ali njegov družinski član:
 udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik ali
 je neposredno ali prek drugih pravnih oseb udeležen
pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu
v več kot 5 % deležu.

Enako velja za poslovanje ožjih delov občin (vaške,
krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno
subjektiviteto, če:
 je občinski funkcionar član ožjega dela občine ali
 se posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.
Absolutna omejitev oz. prepoved poslovanja se razteza
tudi na (javna) naročila, katerih vrednost je nižja od
20.000 evrov brez DDV za blago in storitve in 40.000
evrov brez DDV za gradnje.

Pogojno dovoljeno poslovanje
Poslovanje oziroma drugi načini pridobivanja sredstev,
za katere ni absolutne prepovedi, je dovoljeno pod
pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe
ZIntPK ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja
nasprotju interesov oziroma pod pogojem, da se
funkcionar dosledno izloči iz vseh faz odločanja o
sklenitvi in izvedbi postopka ali posla.

Začasna prepoved poslovanja po prenehanju
funkcije
Omejitve poslovanja se raztezajo tudi na čas po
prenehanju funkcije. Funkcionar še dve leti po
prenehanju funkcije ne sme nastopiti kot predstavnik
poslovnega subjekta, ki vzpostavlja ali ima poslovne stike
z organom, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo;
organ pa v obdobju enega leta po prenehanju funkcije
ne sme poslovati s subjektom, v katerem je nekdanji
funkcionar neposredno ali prek drugih pravnih oseb v
več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju oziroma kapitalu.
Funkcionarji v enem mesecu po nastopu funkcije,
nato pa najkasneje v osmih dneh po vsaki
spremembi organu, v katerem opravljajo
funkcijo, posredujejo naziv, matično številko in
sedež subjektov, s katerimi so povezani na način,
ki ustvarja omejitve poslovanja.

Pogodbe ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so
sklenjene v nasprotju z določbami ZIntPK o omejitvah
poslovanja, so nične.

Vsak organ sam vodi seznam subjektov, s
katerimi ne sme poslovati. Organ je dolžan
ažuren seznam posredovati Komisiji za
preprečevanje korupcije, ki ga mesečno objavlja
na svojih spletnih straneh.

Sankcije za kršitve omejitev poslovanja
Komisija za preprečevanje korupcije izreče
globo:
- funkcionarju, kadar organu, v katerem
opravlja funkcijo, ne sporoči podatkov o
subjektih, s katerimi ta ne sme poslovati
zaradi omejitev poslovanja,
- funkcionarju, če krši začasno prepoved
poslovanja po prenehanju funkcije,
- odgovorni osebi organa ali organizacije
javnega sektorja, kadar krši določbe o
omejitvah poslovanja.
V določenih primerih lahko kršitev določb
ZIntPK o omejitvah poslovanja izpolnjuje tudi
znake kaznivega dejanja; lahko pa je uveden
tudi postopek ugotavljanja nasprotja interesov.

Slovarček
FUNKCIONARJI so poslanci državnega zbora, člani
državnega sveta, predsednik republike, predsednik
vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega
sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih
državnih organih in samoupravnih lokalnih skupnostih
(na občinski ravni so funkcionarji župani, podžupani in
občinski svetniki), poslanci iz Republike Slovenije v
Evropskem parlamentu, drugi funkcionarji iz Slovenije v
evropskih in mednarodnih institucijah, generalni
sekretar vlade, bivši funkcionarji, dokler prejemajo
nadomestilo plače ter funkcionarji Banke Slovenije.
DRUŽINSKI ČLANI funkcionarja so njegov zakonec,
otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre (ne
glede na to, ali živijo v skupnem gospodinjstvu ali ne) in
osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu
ali zunajzakonski skupnosti.

